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 الملخص:
المعيقات المبنية على النوع االجتماعي التي تواجه طالبات التدريب الميددايي كلليدة الدراسة التعرف على   هدفت

 وسبل التغلب عليها كغزة اإلسالميةفي الجامعة التربية 
الطالبدددات الملتحقدددات ( طالبدددة مددد   122قددددرها   عيندددة  بددده البان ددداا اسدددتباية علدددىولتحقيددده اهدددداف الدراسدددة ط

سدددتخد  وا 2020-2019اإلسدددالمية كغدددزة عدددالل العدددا  الدراسدددي  ة كالجامعدددةكالتددددريب الميددددايي فدددي بليدددة التربيددد
اا  وتوصدلت الدراسدة ىلدىتم تحليل النتائج كالطرق اإلنصائية الصحيحة و البان اا المنهج الوصفي التحليلي ، 

بايددت : ب ددرة  التددي تواجدده طالبددات التدددريب الميدددايي كلليددة التربيددة فددي الجامعددة اإلسددالمية كغددزةابددرا المعيقددات 
غيدداا المتدربددة يتيجددة مددرأ الددزول او ا ا المعيددل( ، وةددعور المتدربددة كعددد  تددوفر فددر  با يددة للعمددل كعددد 

ضددرورة مراعدداة ال ددروف النفالددية واالجتماتيددة واالقتصدداالة الخاصددة كالطالبددات واوصددت ك االيتهددام مدد  الجامعددة
 المتدربات.

 ، الطالبات المتدربات التدريب الميدايي  ،ي النوع االجتماع،  المعيقات الكلمات المفتانية:
 

Abstract: 

This study aimed to identify the gender-based obstacles facing field training female students at the 
Faculty of Education at the Islamic University of Gaza and ways to overcome them. To achieve the 
study objectives, the researchers distributed a questionnaire to a sample of (122) female students 
enrolled in field training at the Faculty of Education at the Islamic University in Gaza during the 
academic year 2019-2020, and they adopted the descriptive analytical approach. The study found 
that the most prominent obstacles facing practicum students at the Faculty of Education at the 
Islamic University of Gaza were that the trainee student was frequently absent because of the 
illness of the husband or father (the breadwinner), and the trainee’s feeling that there are not 
enough opportunities to work after graduating from university. The researchers recommend that 
psychological, social and economic conditions be taken into consideration, especially for female 
trainees.  

Keywords: Obstacles - Gender - Field Training Female Trainees 
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 :المقدمة 
 محوريدا   مربدزا  م ل ل نيث تحقيقها، ىلى العىل التي ا هداف اهمية عالل م  التدريب الميدايي اهمية تبرا

 كشدلل ي ريدة ومفداييم مد   معدارف ارسده مدا وتوظيد  التعلديم عمليدة لممارسدة وتأهيلده المعلدم ىعداا برامج في
 الموقد  لمواجهدة المعلدم الطالدب امدا  الفرصدة ىتاندة ىلدى التددريب الميددايي هددف،كمدا    الميدداا فدي عملدي

لعمدل  كمدا ، مناسدب كشدلل كمهامده والقيدا  مالدوولياته تحمدل علدى لدلده القددرة لتنميدة وبطبيعتده التعليمدي كأكملده
  .التعليم مهنة يحو المعلم الطالب لدى فيها المرغوا الاللوبية االتجاهات غرس على

 كل في معارف م  المعلم/الطالب نصله ما كل فيها  نصهر اا لفترأ التي تعتبر التربية العملية البوتقة
 مد  موسالدات التربيدة تتيحده مدا ىطدار فدي ومجتمعده اسرته في الحياتية عبراته مع متفاعال  ؛  المالاقات الن رية

 والممارسدات التعليمية العمليدة  المواق  واقع على النا ، ويالهم التدريب الميدايي في التعرف مع للعمل عبرات
 تنتداا التدي والخدوف الريبدة ىاالدة فدي الفاعلدة مالداهمته ىلدى ، كاإلضدافة وتقدويم وتنفيد  تخطيط م  تتخلله التي

 اتجاهدات تنميدة التددريب الميددايي فدي لالدهم كمدا ، التعليمدي للموقد  قبل ممارستهم المعلمي  الطلبة م  العد د
 . يه  العمل واهمية التعليم مهنة المعلمي  تجاه الطلبة وميول

الطالدب المعلدم، فهدي تدوفر لده فدر  ممارسدة مدا تدم فدي ىعدداا واعدااة تأهيدل "  نيويدا"  وتلعب التربية العملية اورا
اراسته في المالاقات ا كاالميدة والمهنيدة وال قا يدة، ويملد  القدول اا التربيدة العمليدة هدي مقيداس يجدا  الجامعدة 

: 2010ىسددماعيل ، )  وبليددة التربيددة فددي ىعددداا واعددااة تأهيددل طلبتهددا المعلمددي  لكددي لصددبحوا مددوهلي  للتدددري .
بل التربية في العالم عامة  والوط  العربي عاصة  ره  كاالرتقام كمالتوى المعلدم والنهدوأ كمهندة فمالتق،    (239

ىعدداا المعلددم "واولدى هدد ه الخطدوات تبددا فددي اإلعدداا المناسددب للمعلدم عبدر بددرامج التددريب او مدا لالددمى , التعلديم
ا نمدد . )ي اار نولهدا البحدث والدارسدة، وتعتبر قضية ىعداا المعلدم مد  اك در القضدالا التربويدة التد"قبل الخدمة

في ىعدداا واعدااة تأهيدل الطالدب المعلدم، فهدي تدوفر لده " نيويا" وتلعب التربية العملية اورا،  (  19   :  2005،
فددر  ممارسددة مددا تددم اراسددته فددي المالدداقات ا كاالميددة والمهنيددة وال قا يددة، ويملدد  القددول اا التربيددة العمليددة هددي 

  بليددة التربيددة فددي ىعددداا واعددااة تأهيددل طلبتهددا المعلمددي  لكددي لصددبحوا مددوهلي  للتدددري .مقيدداس يجددا  الجامعددة و 
 (239: 2010ىسماعيل ، )

 الدراسدة مد  للطالدب المعلدم التددريجي االيتقدال فدي  تم دل العمليدة للتربيدة الدرئي  الهددف اا سدبه ممدا  تضد 
 المنوطة ومهامه ااواره المجال كمعرفة له تفال  والتي ، المدرسة في العملية الممارسة ىلى الكلية في الن رية

 .معهم التعامل وبيفية التعليمية العملية في المشاربي  تجاه كه
 المشدلالت مد  لعدايي الك يدر الفلالدطينية الجامعدات فدي الميددايي التددريب واقدع اا  2010) مطدر،)  ويدرى 

 : لي ما واهمها
 .التطور عملية تعيه التي القصور جوايب م  الك ير وجوا -
 التدي المالدتجدات المالدتمر لمتاكعدة يمدوه علدى قداارا   تجعلده كمهدارات المعلدم الطالدب تزويدد عد  البريامج عجز 

 .تطرا
 .للبرامج والمهنية وال قا ية ا كاالمية المجاالت بي  التناليه ضع  -
. المعلدم  الطالدب ااام بددوره علدى  دنعل  وهد ا االهتمدا ، مد  كاف كقدر التطبيقي العملي الجايب لح ى ال -
  .( 9 2010 :مطر،)

 قضددالا تشددلل المبنيددة علددى النددوع االجتمدداعي نيددثولعددل ابددرا التحدددلات التددي تواجدده الطالبددات المتدددربات تلدد  
 هندا  اا ىال المجتمدع وتطدوير التنميدة عمليدة فدي كالغدة اهمية م  لها لما اولة، اي في المهمة  الملفات  المراة 
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 في الرفددد  يذا و تمثل ، الفلالدددطيني المجتمدددع فدددي عاصدددة المدددراة  عمدددل قضدددية تدددرف  المجتمعدددات كعددد 
 وكذلك المهن، كعض في النالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام لدعول ومعارضته المرأة تمل نول وأفكاره المجتمع اتجاهات

 من  المرأة  تمل  أن  ا سرة  أو  اتتكارالمجتمع  ذلك  على  عالوة  إدارلة،  مياصب  المرأة  لتولي  معارضته
  . وا ساسي الرئيالي الدور أيه على واسرتها منزلها في المرأة دور إلى  المجتمع  يظر  ن ث, الكماللات

 فدددي المباةدددر التدددأثير ذات الجماعدددات اولدددى وهدددي للتربيدددة، ا ولدددى اللبندددة فدددي مجتمعندددا ا سدددرةوتعتبدددر 
 مجموعدة مد  تتكدوا  فا سدرة وةخصديته، سلوبه وتحدا ، الفرا ةخصية  تصقل  م   وهي  االجتماتية،  العالقات
 . سلبي ا  ىلجابي كاا سوام اآلعر على تأثيرا فرا لكل ويصب  ا فراا، بي  العالقات م  ومتفاعلة  متشاكلة

 االسدتقرار يقطدة ىلدى العالقدات تصدل ولكدي ؛  للجميدع  وغالدة  مطلدب  ا سدرية  العالقات  استقرار  ويشلل
 ومد  ا فدراا، مختلد  وانتياجدات ومتطلبدات واهدداف توقعدات بدي  وتقدارا الموائمدة م  يوع إللجاا  كحاجة  فإيها

  يعجددز ا هدداف وتختلد  التوقعدات هد ه تتبدا   وقدد. والتفداهم كالددفم  تالدم اا ا سدري  للجدو لملد  ذلد  عدالل
 فت هدر الصراع، م  يوع ذل  ع  وينشأ بينهم، المتباالة المختلفة واالنتياجات المتطلبات تلبية ع  ا سرة  افراا

  المجتمددددع علددددى ك اللهددددا ،وتلقددددي ا سددددرة ااعددددل العالقددددات تددددوتر ا سددددرية المشددددلالت مدددد  متعددددداة اةددددلال
 (76   : 2014ننوا،.(

العوائدده والمشددلالت التددي لفرضددها المجتمددع الفلالددطيني وا سددرة علددى المددراة فيهددا ،  وهنددا  العد ددد مدد 
سوام بايت تل  المعيقات تعوا لعااات المجتمع وتقاليدده او  سدباا اعدرى تتعلده كا سدرة وطريقدة تفكيرهدا تجداه 

لل او آعدر مدا تحلدم ا مور المتعلقة كالمراة لد هم ، مما لشلل عدائه يالدبي لحدد مد  طموندات المدراة ويعيده كشد
 المراة الوصول ىليه في مجتمعها .

 والتوجهددات ا ابيددات  مدد  فالعد ددد المجتمعددات، كافددة فددي المطرونددة القضددالا اهددم مدد  المددراة  عمددل اا  ةدد  الو 
 ماالددددا، اسددددتقاللها علددددى والعمددددل لدددد اتها المددددراة  تنميددددة علددددى اهتمامهددددا جددددل تربددددز المددددراة  لعمددددل الداعمددددة التنمويددددة

 اإليتاجيدددة العمليدددة فدددي المدددراة  اةدددرا  علدددى كبيدددر اثدددر مددد  ذلددد  فدددي لمدددا ، الرسدددمي العمدددل سدددوق  فدددي ومشددداربتها
 (8  ،2009  اليوياللو، – والتوثيه لألكحاث الفلالطينية  المراة  مربز. )المجتمع تنمية في المالاهمة وبالتالي
 أسكاب اهددم انددد هددي ثاييددا، المجتمددع ومفهددو  اوال، ذاتهددا نددول المددراة  مفهددو   أن(  2007) الهادي تبد وتعزو

 : ا سكاب يذه ومن, واورها وجودها أيملة من والتقل ل, الفلسط يلة للمرأة  التهم ش  ومظاير
  ا عرى   المجتمعات مع  وملايتها  المراة  مقارية -1
 . المراة  نقوق  نول والالياسي  الفكري  االعتالف -2
 . وتوقعاتها ودورها لنقوقها المرأة يظرة في التوازن تدم -3
 . الرجل كأنقية تتعه مفاي م إدعال في ودورها االجتماتلة التربلة -4
 (.  2007   الهادي، تبد)  المراة  اعم في السلاسلة ا نزاب دور  ضعف -6

 ) 2010صافي،) ذبره ما المراة  تواجه التي ا سرية التحدلات ضم  وم 
 اوجها و المراة  في الزول اهل تحلم -
 الغالم ومواجهه الصعب المعيشي والواقع للحصار المراة  مواجهه -
 كطالة الزول او رفضه للعمل -
 الحياة ةري  اعتيار او الجامعي التخصص اعتيار في كاا سوام الراي ىبدام على للمراة  الالما  عد  -
 الميراث في نقها ع  المراة  اقصام -
 ا والا نضاية في نقها ع  المطلقة المراة  اقصام -
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 تعليم المراة رف   -
 ا سددرة ورعالددة كا مومددة المددراة  اور ارتددبط نيددث المجتمددع، فددي الالددائدة والمعتقدددات والقدديم والتقاليددد العددااات -

 فقط
 مهني مجال اي في المناصب تقلد ع  تتراجع المراة  تجعل التي العائلية  االلتزامات -
 العمل او للتعليم لوندها المراة  لالفر وا سرة المجتمع تقبل عد  -
 تزويج الفتاة في س  مبلرة -
 الفتالات عاصة ا سرة افراا على  وتأثيرها ا بوي  بي  الطالق وناالت  ا سري  العن  -

المعيقاااال المة ياااة نواااال ال اااال ا توماااانل الوااال يااتااا   ال اااال الواااد    لدد ل  ندددر  البان ددداا علددى ىبدددراا 
 ةل الوغو  نويهاويقديم المقورحال حال سالميدانل بكوية الوربية 

 
 :الد اسة مشكوة

، ولعدل هنددا  العد دد مدد  القضدالا المرتبطددة موضددوع الندوع االجتمدداعي الدراسددات الالداكقة  ت العد ددد مد تناولد
االجتماعي قد تواجه الطالبات الملتحقات كالدراسة الجامعية كشلل عا  وبالتدريب الميددايي كشدلل عدا  كالنوع  

ا -كشدلل عدا   - العلو  التربوية ميداا في  ااالبان  عبرة عالل وم ،  ولالدنوات لبدرامج التربيدة العمليدة ومتاكعد 
الموسالات التعليميدة  قبل م  واالستفالارات التالاؤالت م  مجموعة هنا  اا ا،فقد الن   -كشلل عا  -عدة

المعيقدات المبنيدة علدى الندوع االجتمداعي التدي تواجده طالبدات التددريب الميددايي والطالا المعلمي  ايفالهم نول  
 كللية التربية 

االجتمداعي التدي تواجده المعيقدات المبنيدة علدى الندوع ىلدى  التعدرف اهميدة فدي الدراسدة مشدللة ظهدرت هندا وم  .
 طالبات التدريب الميدايي كللية التربية وسبل التغلب عليها

 : للالواالرئيس السؤال  فل المشكوة يوخيص و مكن ،
ومددا سدددبل المعيقددات المبنيددة علددى الندددوع االجتمدداعي التددي تواجدده طالبددات التددددريب الميدددايي كلليددة التربيددة    مددا

 التغلب عليها 
 :ةو وفرل م   األسئوة الوالي

 المعيقات المبنية على النوع االجتماعي التي تواجه طالبات التدريب الميدايي كللية التربية   ما .1
مددا الدددرجات التقد ريددة للمعيقددات المبنيددة علددى النددوع االجتمدداعي التددي تواجدده طالبددات التدددريب الميدددايي  .2

 كللية التربية كالجامعة اإلسالمية 
سددبل التغلددب علددى المعيقددات المبنيددة علددى النددوع االجتمدداعي التددي تواجدده طالبددات التدددريب الميدددايي  مدا .3

 كللية التربية  
 

 :أهداف ال حث 
 تحد د المعيقات المبنية على النوع االجتماعي التي تواجه طالبات التدريب الميدايي كللية التربية  .1
تقدلم تصور نول سبل التغلب على المعيقات المبنيدة علدى الندوع االجتمداعي التدي تواجده طالبدات  .2

 التدريب الميدايي كللية التربية 
 

 : أهمية ال حث 
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 : تكم  اهمية الدراسة في 
للتدددريب اثنددام ممارسددته تواجدده طالبددات التدددريب الميدددايي كلليددة التربيددة التددي  المعيقدداتكويهددا تبحددث فددي  •

  .للتدري  في المدارس  االعلمية التي توهله اعد ملمال  للحصول على ارجتهل  يال الميدايي
االجتمددداعي فدددي ايهدددا تحددددا المعيقدددات المبنيدددة علدددى الندددوع قدددد تفيدددد لجددداا المدددراة والمهتمدددي  كقضدددالا الندددوع  •

 االجتماعي التي تواجه طالبات التدريب الميدايي كللية التربية
، وذلد  ذات فائدة للمالدوولي  عد  التربيدة الميداييدة ، والمددارس ، والموسالدات التدي تطبده فيهدا   قد تكوا  •

 لية التربية المعيقات التي تواجه طالبات التدريب الميدايي كللتفااي 
قد تفيد بليات التربية فدي ايهدا تقدد  تصدورا واضدحا ندول سدبل التغلدب علدى المعيقدات المبنيدة علدى الندوع  •

 االجتماعي التي تواجه طالبات التدريب الميدايي كللية التربية

 : لمصطوحال ال حث الوعر ف اإلترائل

 المعيقال:
تواجده الطالبددات المتدددربات اثنددام التدددريب الميدددايي وتحددول لعرفهدا البان دداا ىجرائيددا كأيهددا: ال ددروف التددي قددد 

 اوا استكمال المتطلبات المطلوبة كالشلل ا م ل
 ال ال ا تومانل:

لعرفهددا البان دداا ىجرائيددا كأيدده: ا اوار االجتماتيددة ، والقدديم التددي لحددداها المجتمددع لكددال الجنالددي   الرجددال ، 
ىلددددى آعددددر، ويحدددددا سددددلو  ا فددددراا وفدددده جنالددددهم، وا اوار  والنالددددام( وهددددو ثقددددافي ملتالددددب لختلدددد  مدددد  مجتمددددع

 والعالقات  يما بينهم ، والمالووليات والحقوق والواجبات،
 : لود    الميدانل ا

؛  كالمهندة الخاصدة المختلفدة والمهدارات واالتجاهدات القيم المعلم/الطالب ىكالاا عاللها م   تم التي العملية
 االهتمدا  مدع مهندة التعلديم فدي المهنيدة الممارسدة وتدرتبط كمجداالت المهنيدة الشخصدية تكدوي  فدي تالداعد التدي

 المعلم/الطالب فيها  تدرا التي والموسالة كالمجال المرتبطة والمشلالت في المواق  العلمية المعارف بتوظي 
اهدداف  لتحقيده واكداالمي موسالدي ىةدراف ي دا  عدالل مد  المعلدم/الطالدب متاكعدة ويتم ، الفصل الدراسي عالل

 . لمعلم المالتقبل  العلمي اإلعداا متطلبات واستكمال التدريب
  :الطال ال المود بال

 فدي اندد المددارس كالتددري  نيدث لقمد  الميداييدة ، التربيدة مالداق فدي تالمالدجال التربيدة كليدة اتطالبد 
كمتاكعدة مد  مشدرف متخصدص  او المددارس الخاصدة الحلوميدة او مددارس وبالدة غدوث الالجادي  الفلالدطينيي  

  تبع بلية التربية كالجامعة.

 :  حدود الد اسة
 المعيقات المرتبطة كالنوع االجتماعي:   الحد ال انل

 .الجامعة اإلسالمية كغزة  كلية التربية : لحد المكانلا
 2019/2020الدراسي  عا الالفصل ال ايي م  :  الحد الزمانل

 
 :السابقة الد اسال
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 التجاريدة المراكدز فدي العاملدة المراة  تواجه التي التحدلات على التعرف  الدراسة  هدفت:  (2019د اسة الشهري)
 تدددم اسدددتباية صدددممت وقدددد التحليلدددي الوصدددفي المدددنهج علدددى االعتمددداا تدددم الدراسدددة اهدددداف تحقيددده اجدددل ومددد  ،

 العشدوائية كالطريقة اعتيارها تم كجده التجارية المراكز كع  في  عاملة(  400)  م   ملوية  عينة  على  تطبيقها
 اسددر ىلددى  نتمددي  مددنه  الغالبددة النالددبة اا الدراسددة بينددت: التاليددة النتددائج ىلددى الدراسددة توصددلت وقددد العنقوالددة،

 مدد  االجتماتيددة التحددلات كعدد  انيايددا  دواجه  العددامالت اا النتدائج بينددت كمددا متددا، اقتصددااي اعدل ذات
 ىلدى كاإلضدافة الالدلبية، والتقاليدد العدااات كالدبب لعمله  المجتمع افراا كع  تقبل وتعد  الاللبية الن رة  اهمها

 ظدروف عد  امدا ، ا جور تديي و وا سرة، العمل متطلبات  بي   التعارأ  يتيجة  ا اوار  صراع  م   معاياته 
 ا طفال نضاية و ماك  كالعامالت الخاصة لالسترانات العمل ملاا افتقار النتائج بينت فقد العمل

تواجددده تطددوع المدددراة الالددعوالة وآليدددات  المعوقدددات التددىالتعدددرف علددى دراسددة ال هددددفت(2019د اسااة ساااويما  ) 
مواجهة ه ه المعوقات. وقد استهدفت الدراسة التعدرف علدى اةدلال تطدوع المدراة الالدعوالة فدى العمدل التطدوعي. 
والفوائددد الناجمددة عدد  التطددوع التددى تعددوا علددى المتطوعة.والفوائددد التددى تعددوا علددى المجتمددع يتيجددة تطددوع المددراة. 

والة.واعيرا  آليدات التغلدب علدى معوقدات التطدوع. والدراسدة وصدفية تحليليدة كاسدتخدا  ومعوقات تطوع المراة الالدع
منهج المال  االجتماعي كالعينة واعتمدت الدراسة على االستبياا بدأااة لجمدع البيايدات، وطبقدت علدى عيندة مد  

اربة فدى المناسدبات النالام كمد نة ملة. وقد اوضحت النتائج اا م  اهم اةلال التطدوع لعيندة الدراسدة هدي المشد
الوطنيددة واا مدد  فوائددد التطددوع اكتالدداا صددداقات جد دددة، امددا كالنالددبة للمجتمددع بلددل  يالدداهم التطددوع فددى نددل 
المشددلالت التددى تواجهدده، واهددم معوقددات التطددوع هددي عددد  المعرفددة كأمدداك  التطددوع ، وقددد اقترنددت العينددة ىيشددام 

 .التطوعمراكز للتطوع لتالهيل مشاربة المواطني  الراغبي  فى 

 /هدفت التعرف ىلى سبل تحالي  الكفالات التدريالية وجدواة ا اام للطالدب   (2016د اسة ال اقة و   اش)
المعلددم كالتدددريب الميدددايي فددي بليددات التربيددة وقددد تددم ىتبدداع المددنهج الوصددفي ، نيددث تكويددت عينددة الدراسددة مدد  

المفتوندة وجامعدة ا قصدى فدي قطداع غدزة ، طالبا وطالبة م  طلبة الجامعة اإلسالمية وجامعدة القددس (  332)
وقددد اظهددرت يتددائج الدراسددة اا الكفالددات التدريالددية لدددى الطلبددة ( اسددتباية وبطاقددة مالن ددة ) واسددتخدمت اااتددي  

كبيددرة مدد  وجدده ي ددر الطلبددة ، وبدد ل  مدد  وجدده ي ددر المشددرفي  علدديهم ، بمددا اظهددر النتددائج وجددوا فددروق االددة 
ة لصددال  طلبددة الجامعددة اإلسددالمية مقاريددة كجددامعتي القدددس المفتونددة وجامعددة ىنصددائيا فددي الكفالددات التدريالددي

ي ر  ا قصى ، وعد  وجوا فروق االة ىنصائيا بي  جامعة القدس المفتونة وجامعة ا قصى ، وذل  م  وجه
 الطلبدة ، وبد ل  مد  وجده ي در المشدرفي  علديهم ، وتدم وضدع تصدور لتحالدي  الكفالدات التدريالدية وجدواة ا اام

 . المعلم كالتدريب الميدايي في بليات التربية /للطالب 

هدددفت ىلددى فحددص ارجددة المشددلالت التددي تواجدده طلبددة التربيددة العمليددة فددي التطبيدده : (2013د اسااة مصااو  ) 
الميددددايي فدددي محاف دددات جندددوا الضدددفة الغربيدددة كجامعدددة القددددس المفتوندددة مددد  من دددور مشدددرفي المقدددرر؛ وقدددد 

 ، وتكويت م  عمالة محداور:  تنداول ا ول مشدلالت تتعلده كدإاارة فدروع 2013عا   طورت استباية لمصل   
( تبدارة، ويتنداول 18( تبارة، ويتناول ال ايي مشلالت تتعله كمد ر المدرسدة، ويحدوي  13الجامعة، ويحوي  

ف مقدرر مشلالت تتعله كمشدر   ( تبارة، ويتناول الراكع21ال الث مشلالت تتعله كالمعلم المتعاوا، ويحوي  
( تبدارة. 19( تبارة، ويتناول الخام  مشلالت تتعله كالطالب / المعلم، ويحدوي  22التربية العملية ويحوي 

وواعت االستباية التي اعتمدت التدرل الخماسي:  كبيرة جدا ، ببيرة، متوسطة، قليلة، قليلدة جددا ( ، وقدد تكدوا 
وجدددوا فدددروق فدددي المتوسدددطات الحالدددابية لدرجدددة  ( مشدددرفا  ومشدددرفة، وبيندددت النتدددائج36مجتمدددع الدراسدددة مددد   
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المشددلالت التددي تواجدده طلبددة التربيددة العمليددة فددي التطبيدده العملددي فددي محاف ددات جنددوا الضددفة الغربيددة مدد  
من ددور مشددرفي المقددرر تعددزى ىلددى متغيددرات النددوع االجتمدداعي ، والخبددرة فددي اإلةددراف علددى التربيددة العمليددة ، 

 والموهل العلمي.
 

 تواجده التدي المعاصدرة للتحددلات العيندة افدراا تقد ر ارجة على التعرف ىلى هدفت (م2011)يةد اسة أبا حوة
 المنهج ، استخد  الميدايي التدريب الفلالطينية، والى سبل تطوير كالجامعات التربية كلليات التدريب الميدايي

 معلمدا   ( 426)  ) و ومشدرفة، مشدرفا   ( 72 ) ، بلغدت عيندة الدراسدة اسدتباية التحليلدي وتدم ىعدداا الوصدفي
 الفلالطينية، كالجامعات التدريب الميدايي مالاولي م  (3 ) مع مقابلة كعمل البان ة وقامت ومعلمة متعاويا،

 النتدائج ىلدى الدراسدة توصدلت وقدد .التددريب الميددايي تطدوير سدبل ىلدى للتوصل المدارس مد ري  م  (4 ) و
 %) )  للطلبدة الميددايي تواجده التددريب التدي المعاصدرة التحدلات لدرجة الدراسة عينة بلغت تقد رات :التالية

 ا عيدرة  بدواا  المرتبدة ال دايي فدي المجدال جدام ، و ا ولدى فدي المرتبدة الخدام  المجدال ، وجدام65.60
والتدي  الميددايي التددريب تواجه التي المعاصرة للتحدلات وجوا فروق في تقد رات العينة 56.14 %) .)يالبي
 لصدال  ،(متعداوا  معلدم تربدوي، مشدرف)، والوظيفدة   اإليداث لصدال  )اي دى ذبدر،(الجدن   لمتغيدر تعدزى 

 .الخدمة وسنوات التخصص لمتغيرات المشرف التربوي، وعد  وجوا فروق تعزى 

 فدي العمليدة التربيدة طلبدة  واجههدا التدي الصدعوبات التعدرف علدى هددفت (2010 ) وآخارو   الخر شاا د اساة
 مجتمدع التحليلدي، وتكدوا  الوصدفي المدنهج الدراسدة واستخدمت . الخاصة اإلسرام وجامعة الهاةمية لجامعةا

 واسدتخدمت كلده، مجتمدع الدراسدة يفد  هدي الدراسدة عيندة وبايدت وطالبدة، طالبدا   ( 133 ) مد  الدراسدة
 . المعلمي  الطلبة تواجه التي الصعوبات اهم الدراسة واظهرت  للدراسة، كأااة  االستباية

 لطالبدات الميددايي التددريب مالداق مشدلالت ابدرا عد  الكشد  لدىىهددفت  (2010 ) وماام ل خزنوال د اساة
ا كداالمي  متغيدري البريدامج اثدر معرفدة ىلدى هددفت كمدا التطبيقيدة، البلقدام جامعدة فدي الطفدل تربيدة تخصدص

 .المتددربات الطالبدات لددى وجدوا المشدلالت ارجدة فدي المتعاويدة والمدرسدة ،) متوسدط ابلدو  كلدالوريوس،)
 وبايدت متدربدة، طالبدة ( 131 ) مد  الدراسدة عيندة التحليلدي، وتكويدت الوصدفي المدنهج الدراسدة واسدتخدمت

 وجهدة مد  المتددربات الطالبدات تواجده التدي المشدلالت ابدرا النتدائج الدراسدة، واظهدرت اااة  هدي االسدتباية
  ي ره 

 تخصدص فدي المعلمدي  الطلبدة تواجده التدي المشدلالت ىلدى التعدرف هددفت  (2010 ) واحمياد  خاالاد  د اسة
 االستباية استخدا . و العملية التربية فترة اثنام الهاةمية الجامعة في للطفولة راييا الملكة كلية في الطفل تربية
 التربية مشلالت اهم  الدراسة يتائج واظهرت معلم طالب ( 102) م  الدراسة عينة توتكوي . للدراسة كأااة 

 .المعلمي  الطلبة تواجه التي العملية

 الخليدل فدي منطقدة التربيدة بريدامج طلبدة واجهدت التدي المشدلالت اهدم رصدد ىلدىهدفت  2008))يانس د اسة
 الوصدفي، المدنهج واسدتخدمت الدراسدة . العمليدة التربيدة تطبيده اثندام فدي المفتوندة القددس كجامعدة التعليميدة

 ( 93 ) وعدداهم العمليدة التربيدة فدي الد    ةداربوا التعليميدة الخليدل منطقدة طلبدة مد  الدراسة مجتمع وتكوا 
 الدراسدة يتدائج واةدارت  للدراسدة، كدأااة  االسدتباية واسدتخدمت ، جميعدا   علديهم الدراسدة وطبقدت وطالبة، طالبا  
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 التربية، بريامج لمالاقات اراستهم اثنام للدرس الطلبة كالتخطيط قيا  عد  في تم لت المشلالت اك ر اا ىلى
  . الفلالطيني المنهال وفه التربية مالاقات في لخطط اروس يماذل وجوا وعد 

العلدو   كليدة فدي المعلمدي  الطلبدة تواجده التدي المشدلالت ىلى التعرف هدفت  (2007 ) وغانم نمر  أبا د اسة
 . العملدي فتدرة التطبيده اثندام فدي العمليدة التربيدة ببريدامج الملتحقدي  الدوليدة، الغدوث لوبالدة التاكعدة التربويدة

 على اإلةراف في المتعاويي  ا فراا م  وعينتها الدراسة مجتمع وتكوا  المالحي، المنهج الدراسة واستخدمت
 فراا ، (88 ) وعداهم ا راا في الدولية الغوث لوبالة التاكعة التربوية العلو  كلية في التربية العملية بريامج

 المعلمي  الطلبة تواجه نااة مشلالت وجوا عد  الدراسة يتائج واظهرت  للدراسة، كأااة  االستباية واستخدمت
 ومجدال ىاارات التربدوي  اإلةدراف مجدال فدي الميددايي التطبيده اثندام فدي العمليدة التربيدة الملتحقدي  ببريدامج

 تن يم مجال في الطلبة المعلمي  تواجه نااة مشلالت وجوا واظهرت كما المتعاوا، المعلم ومجال المدارس
 .البريامج

 التيتواجه المشلالت استقصامهدفت ىلى  Walelign & Fantahun,   ( 2006 ) وفانوا   واليوين د اسة
 ووضع للطلبة، ا عير الجامعي العا  عالل  نف  ال ي الميدايي، التطبيه اثنام فترة المتدربي  الص  معلمي

 .فدي ىثيوبيدا المتددربي  للطلبدة التطبيده عمليدة تحالدي  فدي تالداعد قدد التدي والتوصديات كعد  المقترندات
 مد  وطالبدة طالبدا  (  ( 285مد  الدراسدة عيندة تكويدت وقدد التحليلدي، الوصدفي المدنهج الدراسدة واسدتخدمت

 فدي الطلبدة هدوالم تددريب  تداكع الد ي ا كداالمي الطداقم مد  مشدرفي  (7 ) ىلدى ىضدافة كافدة، التخصصدات
 التددريبي البريدامج اا الدراسدة يتدائج واظهدرت .كأاوات للدراسدة، والمقابلة االستباية واستخدمت جيما، جامعة

 مهندة يحدو اتجاهداتهم واا العملدي، التددريب سياسدة عد  الطلبدة راضدوا  مع دم اا ىلدى ,مالئمدة بدرجدة  نفد 
 .المهنة ه ه تجاه المجتمعية عالية كالن رة بدرجة تتأثر التعليم

 :السابقة الد اسال نوال الوعقي 
 : تبي  ما  لي  الالاكقة للدراسات الالابه العرأ عالل م 

 ( فتناولدددت 2019( التحددددلات التدددي تواجددده المدددراة العاملدددة ، امدددا اراسدددة سدددليماا  2019تناولدددت اراسدددة الشدددهري 
( وبدداقي 2013( ، واراسددة المصددل   2016المعوقددات التددي تواجدده المددراة الالددعوالة ، امددا اراسددة الناقددة وريددا  

واجده الطلبدة اثندام فتدرة التددريب الميددايي ، الم بورة اعاله تناولت التحدلات والمشلالت التدي تالدراسات الالاكقة  
وقدد تبا ندت الدراسددات فدي امداك  ىجرائهددا ، والمجداالت التددي تناولتهدا ، وقدد تميددزت هد ه الدراسدة عدد  غيرهدا ايهددا 

جده الطالبدات المتددربات والمتعلقدة كدالنوع االجتمداعي، والتدي لدم لالدبه اى اند اهم المعيقات التدي قدد تو ربزت عل
 البان ي  اراستها في ندوا علم البان ي . ي م  

 : الميدانية الد اسة إتراءال
استخد  المنهج الوصفي التحليلي ال ي لص  ال اهرة بمدا هدي فدي الواقدع ، ويحدداها : م هج الد اسة :أو 

كميدددا وبيفيدددا كحيدددث  دددواي ذلددد  ىلدددى فهدددم العالقدددات لهددد ه العالقدددات لهددد ه ال ددداهرة ، والوصدددول ىلدددى اسدددتنتاجات 
 .تعميمات تالاعد في التغلب على المعيقات و تطوير الواقع المدروس و 

( طالبدددة مددد  الطالبدددات الملتحقدددات 1062 تكدددوا مجتمدددع الدراسدددة مددد   :  ني اااة الد اساااةمجومااا  و  ثانياااا  :
-2019عددالل الفصددل ال ددايي مدد  العددا  الدراسددي  كالتدددريب الميدددايي التدداكع لكليددة التربيددة كالجامعددة اإلسددالمية
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عيندة  قد بلغدت تم اعتيار عينة الدراسة عشوائيا م  طلبة التدريب الميدايي في الجامعة اإلسالمية وو ،   2020
 . %( م  مجتمع الدراسة11,5كما لم ل   طالبة م  طالبات بلية التربية( 122)الدراسة 

 
 : الد اسة  اأد : ثالثا  

 اااة  تدم بندامالدراسدة ؛   كموضدوع المتعلقدة الالداكقة والدراسدات التربدوي، ا اا علدى االطدالع كعدد:  ا ساو انة
 .فقرة (25 )التي ةملت الدراسة

 :(المحكمين صدق) ا سو انة صدق  :لالسو انة السيكامور ة الخصائص
 الميداا في  المتخصصي  المحلمي  م  مجموعة على اعرضه عالل م  االستباية صدق م  التحقه تم     

 .عداهم عشرة محلمي   والبالغ التربوي،
  : الداخول ا يساق

  االسدتباية فقدرات بيرسدوا بدي  ارتبدا  معامدل نالداا طريده عد  لالسدتباية الدداعلي االتالداق مد  التأكدد تدم
 :ذل  التالی  وض  والجدول ،لالستبايةوالدرجة الكلية 

 ا  ي اط بين كل فقر  من فقرال ا سو انة والد تة الكوية لهايمثل معامل (  1) تدول  
 معامل االرتبا  الفقرات  معامل االرتبا  الفقرات  معامل االرتبا  الفقرات 

1 0.46 (**) 8 .52(**) 15 .29(*) 
2 0.54 (**) 9 .61(**) 16 .44(**) 
3 0.60(**) 10 .60(**) 17 .46(**) 
4 0.58(**) 11 .52(**) 18 .47(**) 
5 0.48(**) 12 .56 (**) 19 .58(**) 
6 0.49 (**) 13 .61(**) 20 .52(**) 
7 0.56(**) 14 .72(**) 21 .32(*) 

 0.05لعني االة عند *     0.01لعني االة عند : ** مالن ة
  والدرجة الكلية لهااا جميع الفقرات االة ىنصائيا  بي  الفقرات الالابه ولقد اتض  م  الجدول 

 االستباية ثبات
 الفا ،الاام  عالل ن  فراا  ،(  122)الملوية م   العينة افراا على تطبيقها كعد االستباية ثبات م  التأكد تم 

 االسدتباية تتمتدع اا علدى  ددل وهد ا (0.895 كرويبدا، الفدا كاسدتخدا  ال بدات معامدل اا تبدي  يدثن كرويبدا،،
ا عالية بدرجة   .الدراسة عينة على تطبيقها على ااالبان  تطما  ال بات م  جد 

 :الد اسة وم اقشوها  نوائج
 : نوالي ص   والذي: األولالسؤال نوائج 

 المعيقال المة ية نوال ال ال ا تومانل الول ياات   ال ال الود    الميدانل بكوية الوربية؟ ما
( مد  الخبددرام والمختصدي  فددي مجدال التربيددة العمليدة وقددد 5لإلجاكدة علدى هدد ا الالدوال تددم عقدد ورةددة عمدل لعدددا 

تواجدده طالبددات التدددريب  علصددت ورةددة العمددل ىلددى اا ابددرا المعيقددات المبنيددة علددى النددوع االجتمدداعي التددي قددد
 الميدايي كللية التربية تتم ل  يما  لي:

 ضع  ثقة المتدربة كقدرتها على التدري  ❖
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 اوال المتدربة ورف  اوجها عروجها للتدريب ❖
 تحلم الزول واهله في عرول المتدربة وعواتها ❖
 ك رة غياا المتدربة يتيجة مرأ الزول او ا ا المعيل( ❖
 ثنام فترة التدريبوالاة المتدربة المتزوجة ا ❖
 ناجة اطفال المتدربة المتزوجة للرعالة المل فة ❖
 فقداا الزول او اند ا بنام اثنام فترة التدريب ❖
 كعد المدرسة الملايي ع  سل  المتدربة ❖
 عد  تقبل المجتمع وا سرة لخرول المتدربة مبلرا  لوندها ىلى المدرسة ❖
 كارتبا  اور المراة كا مومة ورعالة ا سرة فقطالعااات الالائدة ع  كع  العائالت  ❖
 االلتزامات العائلية التي تقع على المتدربة ❖
 عد  قدرة المتدربة على القيا  كا عمال المنزلية يتيجة طول فترة التدريب ❖
 ناجة اطفال المتدربة المتزوجة للرعالة المل فة ❖
 ا ا المعيل(ك رة غياا المتدربة يتيجة مرأ الزول او  ❖
 ةعور المتدربة كعد  توفر فر  با ية للعمل كعد االيتهام م  الجامعة ❖
 ةعور المتدربة ايها اجبرت على التخصص الجامعي  ❖
 عد  مناسبة المرنلة التدريالية مع بفالات المتدربة ❖
 تدرا المتدربة في مدرسة ذبور ابتدائية ❖
 اعتالف جن  مد ر المدرسة ع  الطالبة المتدربة ❖
 ف جن  المشرف التربوي ع  الطالبة المتدربةاعتال ❖
 ك رة متطلبات التدريب الميدايي ❖

، البان دداا العد ددد مدد  هدد ه القضددالا ويددرى البان دداا اا هدد ه لمعيقددات واقعيددة ومدد  عددالل العمددل الميدددايي المدد 
سة ،  يشدلل العد د م  الطالبات ىما لخطب  اثام الدراسة ، او  تزوج  ، وبعضه   نجب  اثنام الدراعاصة اا  

 ذل  تحدل ا ما بي  متطلبات الدراسة ، ومتطلبات الحياة االجتماتية.

 إتابة السؤال الثانل والذي ي ص نوال:
ما الد تال الوقدير اة لومعيقاال المة ياة نواال ال اال ا توماانل الوال يااتا   ال اال الواد    الميادانل بكوياة 

 الوربية بالجامعة اإلسالمية؟
الالوال قا  البان اا كحالاا المتوسط الحالابي والواا النالبي لدرجة بل معيه م  وجهة ي ر لإلجاكة ع  ه ا  

 (:2الطالبات المتدربات ايفاله  نيث بايت النتيجة بما هو موض  في الجدول  
 ( المواسطال الحسابية والاز  ال سةل لد تة كل معيق2تدول )

المواسااااا المعيقال 
 ط

الاااااااااز  
 ال سةل

ا نحاااااارا
ف 

المعيااااااا  
 ي

 0.80 0.65 1.95 التدري  على كقدرتها المتدربة ثقة ضع  1
 0.87 0.62 1.85 للتدريب عروجها اوجها ورف  المتدربة اوال 2
 0.81 0.62 1.85 وعواتها المتدربة عرول في واهله الزول تحلم 3
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 0.78 0.65 1.95 (المعيل)ا ا او الزول مرأ يتيجة المتدربة  غياا  ك رة 4
 0.84 0.68 2.03 التدريب فترة اثنام المتزوجة المتدربة والاة 5
 0.83 0.65 1.95 المل فة للرعالة المتزوجة المتدربة اطفال ناجة 6
 0.84 0.67 2.00 التدريب فترة اثنام ا بنام اند او الزول فقداا 7
 0.72 0.59 1.77 المتدربة سل  ع  الملايي المدرسة كعد 8
 0.72 0.53 1.59 المدرسة ىلى لوندها  مبلرا المتدربة لخرول وا سرة المجتمع تقبل عد  9

 كا مومددددة المددددراة  اور كارتبددددا  العددددائالت كعدددد  عدددد  الالددددائدة العددددااات 10
 فقط ا سرة ورعالة

1.72 0.57 0.73 
 0.69 0.62 1.87 المتدربة على تقع التي العائلية  االلتزامات 11
 فتدددرة طدددول يتيجدددة المنزليدددة كا عمدددال القيدددا  علدددى المتدربدددة قددددرة عدددد  12

 التدريب
1.74 0.58 0.77 

 0.75 0.68 2.03 المل فة للرعالة المتزوجة المتدربة اطفال ناجة 13
 0.72 0.81 2.43 (المعيل)ا ا او الزول مرأ يتيجة المتدربة  غياا  ك رة 14
 0.80 0.74 2.21 الجامعة م  االيتهام كعد للعمل كا ية فر  توفر كعد  المتدربة ةعور 15
 0.82 0.64 1.92  الجامعي التخصص على اجبرت ايها المتدربة ةعور 16
 0.81 0.62 1.85 المتدربة كفالات مع التدريالية المرنلة مناسبة عد  17
 0.79 0.58 1.75 ابتدائية ذبور مدرسة في المتدربة تدرا 18
 0.76 0.52 1.57 المتدربة الطالبة ع  المدرسة مد ر جن  اعتالف 19
 0.74 0.54 1.61 المتدربة الطالبة ع  التربوي  المشرف جن  اعتالف 20
 0.72 0.67 2.02 ك رة متطلبات التدريب الميدايي  21
  0.63 1.89 المجموع 

 االجتمددداعي التدددي تواجددده طالبددداتالمبنيدددة علدددى الندددوع متوسدددط مجمدددوع المعيقدددات   تضددد  مددد  الجددددول اعددداله اا
المبنيدة علدى اك در المعيقدات  0.63وبدواا يالدبي  1.89التدريب الميدايي كللية التربية كالجامعة اإلسالمية بلدغ 

بمدا  لدي مرتبدة  التددريب الميددايي كلليدة التربيدة كالجامعدة اإلسدالمية بايدت النوع االجتماعي التدي تواجده طالبدات
 تنااليا :
 0.81وبواا يالبي 2.43ك رة غياا المتدربة يتيجة مرأ الزول او ا ا المعيل(كمتوسط -
وبدواا يالدبي 2.21كمتوسدط ةعور المتدربة كعدد  تدوفر فدر  با يدة للعمدل كعدد االيتهدام مد  الجامعدة -

 0.74  
 0.68وبواا يالبي 2.03كمتوسط  ناجة اطفال المتدربة المتزوجة للرعالة المل فة -
 0.67وبواا يالبي 2.02ك رة متطلبات التدريب الميدايي كمتوسط   -
 0.67وبواا يالبي  2.02 فقداا الزول او اند ا بنام اثنام فترة التدريب كمتوسط -

ويددرى البان دداا اا ال ددروف االجتماتيددة واالقتصدداالة والدددور الدد ي تلعبدده ا ي ددى فددي مجتمعنددا يتيجددة العددااات 
كشدلل اك در مد  غيرهدا ،عاصدة اا ال دروف االجتماتيدة  والتقاليد الالائدة هو الد ي سداهم بوجدوا هد ه المعيقدات

 لمختل  المتدربات متبا نة ومختلفة ، وارجة تأثير مختل  العوامل تختل  م  متدربة ىلى اعرى.

 ي ص نوال:الذي  إتابة السؤال الثالث: و 
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ال ال اال ا توماانل الوال يااتا   ال اال الواد    الميادانل بكوياة ساةل الوغوا  نواال المعيقاال المة ياة نوا  ما
 ؟ فل الجامعة اإلسالمية الوربية

علدى المعيقدات المبنيدة علدى الندوع االجتمداعي التدي تواجده طالبدات التددريب الميددايي كلليدة التربيدة لتحد د سدبل  
المبنيددة علددى النددوع االجتمدداعي التددي تواجدده المعيقددات كغددزة قددا  البان دداا بتحد ددد اك ددر  فددي الجامعددة اإلسددالمية

نالدب آرام الالدااة  0.67ووايها النالبي ع  2والتي  زيد متوسطها ع   التدريب الميدايي كللية التربية  طالبات
هدو موضد  فدي جددول بمدا  دلم سبل التغلدب علدى هد ه المعيقدات علدى النحدو التداليوبنام عليه تم تقالمحلمي   

 3): 
 سةل الوغو  نوال المعيقال ( 3تدول )

 سبل التغلب عليها المعيقات الرقم
ك دددددرة غيددددداا المتدربدددددة  1

يتيجة مرأ الدزول او 
 ا ا المعيل(

الالددددما  للطالبددددات كااللتحدددداق كالتدددددريب الميدددددايي مددددع بدالددددة المالددددتوى  -
 الدراسي ال الث.

 للمتدربات عند انتالاا الا  الدوا .مراعاة ال روف االجتماتية  -
ةددددعور المتدربددددة كعددددد   2

تددددددددوفر فددددددددر  با يددددددددة 
للعمددددددل كعددددددد االيتهددددددام 

 م  الجامعة

 تزويد الطالبات كأعداا الخريجات التي التحق  كالوق العمل سنويا. -
 اجتهاا الجامعة في توفير فر  عمل موقتة للخريجات. -
 تيالير سبل االلتحاق ببرامج الدراسات العليا. -
نالدددديه مددددع موسالددددات المجتمددددع المحلددددي لرفدددددها كخريجددددات الجامعددددة الت -

 االسالمية
ناجددة اطفددال المتدربددة  3

المتزوجدددددددددددددة للرعالدددددددددددددة 
 المل فة

 وضع المتدربات  طفاله  في اور نضاية متميزة اثنام  و  التدريب -
 نصص فقط في اليو  الواند 4الالما  للمتدربة المرضعة كالدوا   -

التددريب ك رة متطلبات   4
 الميدايي

التخفيدددد  مدددد  متطلبددددات التدددددريب الميدددددايي مدددد  عددددالل: ايددددااة اورات  -
( مدددع االسدددتغنام عددد  كعددد  3( اورات بددددال مددد   4التددددريب لتصدددب   

 المتطلبات اإلضا ية بمل  اإليجاا.
استبدال اندد مالداقات التربيدة العمليدة كدالتعليم المصدغر لد وات ال دروف  -

 الصعبة.
 فقدددددداا الدددددزول او اندددددد 5

ا بندددددددددام اثندددددددددام فتدددددددددرة 
 التدريب

 التأكيد على المتدربة المللومة كضرورة الرضى كقضام هللا تعالى وقدره -
 مراعاة المشرفي  لل روف النفالية واالجتماتية للمتدربات -
 الالما  للمتدربة كااللتحاق كمالاق تعليم مصغر ىا بايت عريجة. -

المعيقدات ويرى البان اا ىملايية عقد ورةة عمل عاصة كقالم التدريب الميدايي لتقدلم المقترندات للتغلدب علدى 
 كغزة. المبنية على النوع االجتماعي التي تواجه طالبات التدريب الميدايي كللية التربية في الجامعة اإلسالمية

 :الواصيال
 :يول ما ا ال احث ياصل اسو واتال من الد اسة إلي  ياصوت ما ضاء فل
ىاارة بليدددات التربيدددة كالجامعدددات الفلالدددطينية كضدددرورة مراعددداة ال دددروف النفالدددية واالجتماتيدددة واالقتصددداالة  -

 والقضالا المرتبة كالنوع االجتماعي والمرتبطة كالطالبات اثنام فترة التدريب الميدايي.
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 د التالجيل لمالاق التربية العملية.الطالبات المتدربات بترتيب اوقاته  نالب ظروفه  عن -
 واارة ةووا المراة ولجاا المراة العاملة بتوتية الطالبات كقضالا النوع االجتماعي فور التحاقه  كالجامعة. -

 :المقورحال 
 القيا   ببحوث منها :  اان القتر  الب

 .في المدارس وسبل التغلب عليها المعيقات المبنية على النوع االجتماعي التي تواجه المعلمات -
 .النوع االجتماعي  مالتوى وعي المعلمي  في مدارس اإلياث كقضالا -
 التحدلات التي تواجه الطالبات عالل الدراسة الجامعية وسبل التغلب عليها. -

 الخايمة:
التدريب الميددايي كلليدة المعيقات المبنية على النوع االجتماعي التي تواجه طالبات هدفت الدراسة التعرف على 

 التربية في الجامعة اإلسالمية كغزة وسبل التغلب عليها
( طالبدددة مددد  الطالبدددات الملتحقدددات  122عيندددة قددددرها    ولتحقيددده اهدددداف الدراسدددة طبددده البان ددداا اسدددتباية علدددى

ويم ددددل  2020-2019كالتددددريب الميدددددايي فددددي بليددددة التربيددددة كالجامعددددة اإلسددددالمية كغددددزة عددددالل العددددا  الدراسددددي 
كاسدددتخدا  واسدددتخد  البان ددداا المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي ، وتدددم تحليدددل النتدددائج  % مددد  مجتمدددع الدراسدددة ،11,5

التدي تواجده طالبدات التددريب الميددايي كلليدة التربيدة لدراسدة ىلدى اا ابدرا المعيقدات وتوصدلت ا  SPSSبريدامج 
بايدددت : ب دددرة غيددداا المتدربدددة يتيجدددة مدددرأ الدددزول او ا ا المعيدددل( ، وةدددعور  فدددي الجامعدددة اإلسدددالمية كغدددزة

لنفالددية المتدربددة كعددد  تددوفر فددر  با يددة للعمددل كعددد االيتهددام مدد  الجامعددة واوصددت كضددرورة مراعدداة ال ددروف ا
 واالجتماتية واالقتصاالة الخاصة كالطالبات المتدربات.
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http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/01/49-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/01/49-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2019/01/49-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
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